
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 
ОБЯВА  

 
В съответствие със Заповед № 72 от 09.09.2022 г. на Председателя на 

Комисия за защита от дискриминация /КЗД/ се обявява конкурс за заемане на 
длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване“– 2 
щатни бройки. 

 
 

 
1. Кратко описание на длъжността: Задълженията на юрисконсулта са 

свързани с организиране, координиране и контролиране законосъобразното 
функциониране на администрацията на КЗД; осигуряване на текущи правни 
консултации по всички въпроси от дейността на КЗД; правно-нормативно 
обслужване; процесуално представителство на КЗД 

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността: 
  Кандидатите трябва: 

2.1. да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 
2.2. да имат придобита образователна степен - магистър;  
2.3. професионална област - „право"; 
2.4. да имат придобита правоспособност; 
2.5. професионален опит – не се изисква; 
2.6. ранг - V младши; 
2.7. да имат отлични компютърни и комуникационни умения; 
2.8.компютърна грамотност – MS Office; умения за работа с правно- информационни 
системи; организираност и експедитивност; комуникативност; умения за работа в екип; 
владеенето на чужд език е предимство. 
 3.Конкурсът ще се проведе чрез: 
3.1. решаване на тест 
3.2. интервю. 

4.Размер (от-до) на основната заплата за длъжността: 700-1600 лв.; определя 
се съгласно НЗСДА 
5.Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление за участие в конкурса по образец (приложение №3 към Наредбата 
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). 

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и 
подбора при мобилност на държавни служители. 

5.3. Копие от документи за: придобита образователно-квалификационна степен, 
удостоверение за придобита юридическа правоспособност, допълнителна 
квалификация, владеене на англ. език, други чуждоезикови и компютърни умения. 

5.4. Копие от документи, удостоверяващи придобит ранг като държавен служител. 
               6. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в 
регистратурата на КЗД в гр. София, бул. „Драган Цанков" №35 и на електронната поща на 
КЗД – kzd@kzd.bg. 
               7. Списъците с допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, 
както и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното 
табло в сградата на КЗД и на електронната ѝ страница: kzd-nondiscrimination.com. 
               8. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния 
резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, 
се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при 
постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 
 
 
 

 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 26.09.2022 г. включително. 
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